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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 12. december 2022 

Det grænseoverskridende samarbejde med 
nabolande kan blive vanskeligt i fremtiden, siger 
revisorerne 
Trods visse svagheder har de EU-finansierede grænseoverskridende programmer med 
nabolande generelt ydet relevant og værdifuld støtte til regioner på begge sider af EU's ydre 
grænser. Sådan siger Den Europæiske Revisionsret i en beretning, der offentliggøres i dag. 
Revisorerne advarer imidlertid om, at den aktuelle geopolitiske situation efter Ruslands 
invasion af Ukraine vil påvirke halvdelen af de programmer, der er foreslået for de kommende 
år. 

Grænseoverskridende samarbejde er et centralt element i EU's naboskabspolitik, som omfatter 
16 lande langs EU's ydre grænse. Indtil for nylig var denne politik også en af de ganske få rammer 
for en løbende dialog med Rusland. For perioden 2014-2020 blev der oprettet 15 fælles 
programmer med et samlet EU-bidrag på næsten 1 milliard euro. De skulle være til gavn for både 
medlemsstaterne og de lande, som de direkte deler en land- eller søgrænse med. 

Revisorerne konstaterede ved deres revision, at programmerne havde prioriteter og 
målsætninger - fra bevarelse af kulturarv til bekæmpelse af organiseret kriminalitet - der var 
tilpasset grænseregionernes behov og udfordringer. Projektudvælgelsen var i det store hele 
gennemsigtig og udformet med henblik på at vælge de mest egnede projekter. Revisorerne 
fremhæver også, at programmerne generelt blev udviklet på et deltagelsesbaseret grundlag, 
hvilket bidrog til at fremme lokalt ejerskab. Deres komplementaritet med andre EU-finansierede 
programmer var dog utilstrækkelig, så muligheder for at opnå synergier kan være gået tabt. 

Trods forberedende foranstaltninger blev programmerne for 2014-2020 væsentlig forsinket, så 
projektgennemførelsen først kunne begynde i finansieringsperiodens femte eller sjette år. De 
reviderede projekter var godt på vej til at nå de tilsigtede output, men nogle havde svagere 
grænseoverskridende aspekter end andre. Retsgrundlaget for perioden 2021-2027 bygger på de 
indhøstede erfaringer. Det indfører ændringer, der forenkler forvaltningen af de nye programmer 
og har potentiale til at sikre en mere smidig iværksættelse. Disse ændringer indebærer imidlertid 
yderligere risici, hvilket understreger betydningen af nøje overvågning. 
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"Grænseoverskridende programmer med nabolande har ydet relevant og værdifuld støtte til 
fremme af territorialt samarbejde på tværs af EU's ydre grænser," siger Bettina Jakobsen, det 
medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "Men Ruslands invasion af Ukraine 
udgør en alvorlig trussel mod nogle af de hidtil opnåede resultater." 

Som del af en bredere reaktion på invasionen suspenderede Kommissionen f.eks. 
finansieringsaftaler vedrørende programmer med Rusland og Belarus og tog skridt til at 
omfordele midler med henblik på at støtte ukrainske flygtninge. Invasionen har også rejst alvorlig 
tvivl om ni af de 17 nye programmer i perioden 2021-2027, eftersom de skulle omfatte Rusland 
og Belarus. Disse ni programmer tegner sig tilsammen for næsten en tredjedel af den samlede 
planlagte finansieringstildeling. Med hensyn til nabolandene i syd bemærker revisorerne, at 
antallet af fælles projekter mellem Israel og de fem arabiske deltagerlande fortsat er lavt, men at 
sådanne projekters blotte eksistens kan betragtes som en succes i sig selv. 

Baggrundsoplysninger 
Der oprettedes 15 programmer for grænseoverskridende samarbejde i perioden 2014-2020: 
"Middelhavsområdet", "Italien-Tunesien", "Sortehavsområdet", "Polen-Belarus-Ukraine", "Polen-
Rusland", "Estland-Rusland", "Letland-Rusland", "Litauen-Rusland", "Letland-Litauen-Belarus", 
"Ungarn-Slovakiet-Rumænien-Ukraine", "Rumænien-Ukraine", "Rumænien-Republikken 
Moldova", "Karelen", "Kola/Arktis" og "Sydøstfinland-Rusland". Disse programmer havde tre 
strategiske mål: 

- at fremme økonomisk og social udvikling i regionerne på begge sider af de fælles grænser 
- at tackle fælles udfordringer inden for miljø, folkesundhed, sikkerhed og sikring 
- at fremme bedre betingelser for og metoder til at sikre mobilitet for personer, varer og 

kapital. 

Særberetning 27/2022 "EU's støtte til grænseoverskridende samarbejde med nabolande - Støtten 
er værdifuld, men gennemførelsen begyndte meget sent, og koordineringsproblemerne skal løses" 
kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 

Pressekontakt 
Revisionsrettens pressekontor: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - M: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 

 
 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

